ERRATA DO DESCRITIVO DE PROCESSO SELETIVO Nº 032/2021
CARGO: ANALISTA JURÍDICO
FUNÇÃO: ANALISTA DE CONTRATOS E ANALISTA DE LICITAÇÕES
LOTAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

O Serviço Social do Comércio – Sesc/GO por meio da Gerência de Gestão de Pessoas, torna
pública a presente ERRATA DO DESCRITIVO DE PROCESSO SELETIVO Nº 032/2021, nos
seguintes termos:
Considerando a etapa de Avaliação de Conhecimento Técnico, altera o item 6.8.2 do referido
Descritivo:
6.8.2. Avaliação de Conhecimento Técnico (Caráter eliminatório): Em função da atual crise
sanitária, pela pandemia do vírus Covid-19, é obrigatório que o candidato compareça no momento
da avaliação de conhecimento técnico munido de máscara protetora. Informamos que
disponibilizaremos salas em que os candidatos consigam manter o distanciamento social, e álcool
em gel para higienização das mãos.
A Avaliação de Conhecimento Técnico constará de uma prova objetiva e discursiva, com valor de
5,0 pontos para as questões objetivas e 5,0 pontos as questões discursivas, totalizando 10 pontos.
O Conteúdo Programático se encontra no ANEXO III. A avaliação terá a duração máxima de 04
(quatro) horas. Não serão divulgados gabarito e nota.
No decorrer da Avaliação de Conhecimento Técnico, se o candidato observar qualquer
anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, deverá anotar seu
questionamento, esclarecimento ou dúvida no Registro de Ocorrência que será devidamente
avaliado, posteriormente, pela Comissão de Seleção.
Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de avaliação, importando a
ausência ou atraso do candidato na sua desclassificação, seja qual for o motivo alegado.
O candidato só poderá levar a prova 2 (duas) horas depois do início da mesma. Ao terminar a
avaliação, o candidato deverá entregar a(s) folha(s) de resposta e o rascunho.
Após o término da avaliação, o candidato deverá se retirar do local de prova e não poderá retornar
em hipótese alguma.
Não serão computadas/corrigidas questões não respondidas, nem questões que contenham mais
de uma resposta marcada, rasura ou emenda, ainda que legível.
Para as questões objetivas cada resposta incorreta anulará uma resposta correta.

Goiânia, 06 de Julho de 2021.
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